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Zápisnica z 8. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 7.6.2017 v Bratislave.  

   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ v zmysle  predbežného návrhu 

rozpočtu SAZ na rok 2017. Výdavky sú v pojmovom vyjadrení a členení ako vyžaduje MŠ VVaŠ 

SR. Zatiaľ je pripravená novelizácia zákona o športe v pozmeňujúcom návrhu, od čoho bude 

závisieť aj forma predkladania zúčtovania štátnych prostriedkov.    

SAZ disponuje rozpočtom vyše 2 miliónov €, ktorý pri množstve aktivít a organizovaní 

významných podujatí  nebude stačiť na pokrytie výdavkov a je snaha získať ďalšie prostriedky 

od súkromných firiem a sponzorov.  

Na Radu ministra školstva je pripravovaný nový návrh na stanovenie parametrov vzorca pre 

prideľovania financií pre športové zväzy na rok 2018, ktorý by mal vylepšiť súčasný stav. Je 

predpoklad, že v prípade jeho schválenia by z objektívnych dôvodov (zvýšenie členskej 

základne ako aj zlepšujúcich sa športových výsledkov) znamenal zvýšenie rozpočtu pre SAZ.  

VV SAZ uložil pripraviť návrh na rozdelenie finančných prostriedkov 15% rozpočtu SAZ pre 

mládež, prvú polovicu čerpať priebežne a druhú polovicu potom ako budú známe podmienky 

v priebehu septembra a  aktualizovať rozpočet SAZ vrátane dotácií pre OAZ, kluby   v zmysle 

návrhu prerozdelenia, podmienkou čerpania dotácií je podpis zmlúv         

  

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR vo viacbojoch 20.-21.5.2017 v Košiciach  a 

Medzioblastného stretnutia  dorastu 21. mája 2017  v Dubnici nad Váhom.     

M SR vo viacbojoch v Košiciach boli poznačené viacerými problémami. V utorok v týždni pred 

podujatím hrozilo, že majstrovstvá sa neuskutočnia. Nakoniec sa uskutočnili najmä vďaka 

pomoci p. Vovčka. Na štadióne nebolo možné zakúpiť občerstvenie, bola zatvorená  miestnosť 

s náčiním, bol zmenený časový plán – zmenu času vo vrhu guľou neoznámili pretekárkam, ap.  

Podujatia sa zúčastnil  nízky počet pretekárov – po 6 viacbojárov v kategórii  mužov (zvíťazil F. 

Révesz ziskom 5696 b.), dorastencov, dorasteniek a starších žiačok a po troch pretekároch v 

kategórii starších žiakov a junioriek. V kategórii žien pretekali  4 atlétky , pričom zvíťazila S. 

Lajčáková ziskom 5696 b.      

  

Víťazom 2. ročníka MoS atletických výberov dorastu sa v Dubnici n. Váhom, ktoré bolo po 

organizačnej stránke zabezpečené na veľmi dobrej úrovni, sa  stalo družstvo SsAZ (418,5 b.) s 

rozdielom 17 bodov pred ZsAZ (401,5 b.), Na 3. mieste VsAZ s 284,5 b. a na 4. mieste AZB so 

176,5 b. Na podujatí splnili 5 pretekári účastnícke limity na EYOF: „A“ limit L. Kovačovicová na 

100 m a M. Vrecková vo vrhu guľou, „B“ limity – N. Holešová 100 m prek., N. Váleková vo vrhu 

guľou a P. Hanuliaková v hode oštepom.    

    

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie účasti SAZ na  EP v chôdzi 21.5.2017 v Poděbradoch. 

Absencia najlepších seniorov: Tótha, Kučmína, Czákovej a Hornákovej znamenal najhorší 
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výsledok na tomto podujatí v histórii EP. Väčšine pretekárom  mládežníckej kategórie sa 

nepodarili preteky podľa predstáv a zaplatili nováčikovskú daň.   

V kategórii mužov na 20 km  štartovalo 68 chodcov, najlepšie umiestnenie dosiahol M. Rízek  

38. miestom výkonom 1:28: 05, M. Úradník bol 41. a časom 1:28:43 splnil limit na ME U 23, D. 

Majdán preteky nedokončil.   

V kategórii žien na 20 km  štartovalo 52 chodkýň, L. Čubaňovú diskvalifikovali.  

V kategórii juniorov na 10 km štartovalo 38 pretekárov, na 27. mieste skončil Ľ. Kubiš  v 

osobnom rekorde 46:05 a na 33. mieste D. Kováč. Z 37 štartujúcich junioriek na 10 km skončila 

na 29. mieste K. Žárská, 33. E. Hačundová. Družstvá juniorov a junioriek sa umiestnili na 11. 

mieste.  Informáciu doplnil p. Gubrický, ktorý sa v rámci podujatia zúčastnil osláv 120. výročia 

Českej atletiky, v slávnostnom príhovore prezident EA p. S.A. Hansen venoval  časť príhovoru 

histórii P-T-S mítingu.   

      

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav mítingu P-T-S 17.6. 2017 v Šamoríne.  

Po športovej stránke je podujatie pripravené. Z ekonomického hľadiska bude potrebné 

zabezpečiť naplnenie príjmov do rozpočtu podujatia v predpokladanej sume 220 000 €. 

Propagácia podujatia sa uskutočňuje v súlade s plánom. Je zaznamenaný veľký záujem 

verejnosti – na sociálnych sieťach aj v médiách. Účasť potvrdili olympionici, víťazi MS –  

Fajdek, Wlodarcziková ako aj významné osobnosti – prezident EA p. S.A.Hansen, Viceprezident 

IAAF  p. S. Bubka, J. Pribilinec, G. Čistjaková a ďalší.  Je potvrdené TV vysielanie podujatia.   

  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na 

vrcholné podujatia. Informácia o priebežnom plnení limitov je uverejnená na webe SAZ: na MS 

v Londýne zatiaľ 5 limitárov, na SU v Taipei – 3 pretekári,  na MS U 17 v Nairobi  – 5, na MEJ v 

Grossete – 10, ME U23 v Bydgoszczi– 13,   EYOF v Gyori – 7 pretekárov.     

  

*VV SAZ zobral na vedomie predbežný, pracovný  návrh nominácie na ME družstiev 

24.25.6.6.2017 v Tel Avive. Definitívny zoznam bude schválený 11.6. Stanoveným cieľom 

výpravy je udržať sa v 2. lige.   

VV SAZ v elektronickom hlasovaní 11.6., schválil organizačné zabezpečenie a záverečnú  na ME 

družstiev 2. ligy: 14 oficiálov a 39 atlétov (uverejnené na webe SAZ).            

  

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie medzinárodných výjazdov a informáciu o 

plánovaných výjazdoch v tomto období.   

Na tradičnom podujatí 47. Medzinárodnom Franz – Schuster memoriál 4.6.2017 sa zúčastnila 

33 členná výprava SAZ, z čoho 16 pretekári dosiahli medailové umiestnenie a 4 v disciplíne 

zvíťazili: M. Rosenberg - 100 m, D. Danáč – hod kladivom, Ľ. Bujna v skoku do výšky a K. 

Hatinová v skoku do diaľky. Kompletné výsledky sú na www.SVS-Leichtathletik.at   
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Nasledujúci výjazd bude  na Medzinárodné detské hry 27.6.2017 v Lowitzi, podmienky s 

uverejnené na webe SAZ, výpravy vycestuje autobusom 26.6., s návratom 28.6.2017.   

  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave MeS juniorov CZE-HUN-SLO-SVK  6.7.2017 v 

Trnave. Podujatie je po organizačnej stránke pripravené, ubytovanie rezervované a  propozície 

boli účastníkom  zaslané.   

  

*VV SAZ schválil žiadosti  o členstvo v SAZ nových klubov:  Atletika Nové Mesto nad Váhom,  a  

Atletický klub  pri ZŠ Štefana Senčíka v Starom Tekove.     

  

*VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce za prvý polrok 2017. Z hodnotenia práce 

prezidenta SAZ p. Korčoka odznelo, že zvýšenými aktivitami SAZ, nárastom členskej základne 

a novými projektmi výrazne narástol rozpočet SAZ a štátnych  dotácií, čo  však prináša so sebou 

množstvo povinnosti navyše a nevyhnutnosť zvýšenia personálneho zabezpečenia v záujme 

splnenia všetkých povinností voči štátnym inštitúciám.   

Boli prijatí noví pracovníci, stále však chýbajú pracovné sily v nepokrytých oblastiach – 

zastrešenie propagácie SAZ, marketingu, časopisu Slovenská Atletika, web stránka SAZ, 

koordinačné činnosti, ap.   

Pozitívom bolo zapojenie športovcov do Komisie atlétov SAZ, posilnené posty reprezentačných 

trénerov pre jednotlivé vekové kategórie. Bola vyslovená spokojnosť s doterajšou prácou 

trénerov, čoho dôkazom sú splnené limity na vrcholné podujatia.  Kus práce odviedli aj 

členovia VV SAZ, za čo im patrí vďaka. Boli včas spracované a schválené Stanovy SAZ v súlade 

s legislatívou SR, uskutočnené VZ SAZ. Bola vyslovená spokojnosť  aj s prácou sekretariátu vo 

všetkých zložkách – úsek Detskej atletiky, kde sú vyčlenené 2 pracovníčky, administratívni 

pracovníci/pracovníčky, ekonomicky úsek, medzinárodný úsek,  členovia ktorého musia 

pracovať pod veľkým tlakom. S nárastom kvanta práce bude potrebné rozšíriť  sekretariát o 

ďalších pracovníkov.     

  

* Rôzne:  záväzné termíny EA a IAAF:    

- do 21.6. záverečné prihlášky na EP vo viacbojoch  1.-2.7.2017 v Monzone  

- do 26.6. záverečné prihlášky na MS U 18 od 12.-16.7.2017 v Nairobi    

- do 28.6. záverečné prihlášky na ME v behu do vrchu 8.7.2017 v Kamniku  

- do 3.7. záverečné prihlášky na ME U 23 12.-16.7.2017 v Bydgošti   

- do 9.7. nominácia na SU 23.- 29.8.2017 v Taipei   

- do 10.7. záverečné prihlášky na MEJ 20.-23.7.2017 v Grossete  

- do 17.7. záverečné prihlášky na MS v behu do vrchu 30.7.2017 v Premana  
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- do 24.7. záverečné prihlášky na MS v behu do vrchu  long distance 6.8.2017 v 

Premana   

- do 24.7. záverečné prihlášky na MS 4.- 13.8.2017 v Londýne    

*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na Medzinárodný pohár 

mládeže v behu do vrchu 24.6.2017 v Gagliano del Capo/Taliansko: vedúca výpravy – A. 

Kirnová, technický vedúci – R. Petro, dorastenci  – Ján Marko, Sebastián Kačina, Lukáš Dóka, 

dorastenky - Zuzana Balažovjechová, Edita Kadlečíková,  Karin Suranová.   

*VV SAZ schválil organizačné zabezpečenie a nomináciu na EP vo viacbojoch 1.-2.7.2017 v 

Monzone/Španielsko: vedúci výpravy F. Ptáčnik, viacboj ženy – Lucia Slaničková a Lucia 

Mokrášová.     

*VV SAZ schválil návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na ME v behu do vrchu   

8.7.2017 v Kamniku/Slovinsko: vedúci výpravy – P. Kováč, muži – Miroslav Vanko, junior – Boris 

Obergries, ženy – Silvia Schweiger, Zuzana Durcová, Lucia Kovalančíková, Soňa Vnenčákova, 

juniorka – Lucia Michalíčková.      

         

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 22.7.2017 v Šamoríne.      

     

 

 

Spracovala: A. Kirnová 
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